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1. Opening, mededelingen en agenda  
 

a. Mededelingen en vaststellen agenda IPO-bestuur 4 oktober 2022 
 

b. Vaststellen conceptverslagen vergaderingen IPO-bestuur 25 augustus en 8 september  

2. Strategie en bespreekpunten 

 

a. Traject focus in de samenwerking   

 

In opdracht van het IPO-bestuur zijn de heer Bron en mevrouw Dekkers een onderzoek 

gestart om in het licht van de ontwikkelingen rondom de transities in de fysieke 

leefomgeving te onderzoeken wat er nodig is voor een slagvaardige en resultaatgerichte 

organisatie van de samenwerkende provincies. Zij hebben de afgelopen maanden 

gesprekken gevoerd met o.a. leden van het IPO-bestuur, AV-leden, provinciesecretarissen 

en medewerkers van het IPO-bureau. Tijdens de IPO-bestuursvergadering van 4 oktober 

zullen de heer Bron en mevrouw Dekkers aanwezig zijn om de eerste beelden naar 

aanleiding van deze gesprekken terug te leggen en te toetsen bij de leden van het IPO-

bestuur. 

 

b. Rol in de ruimte: transities in de fysieke leefomgeving 

 

In gesprek met onze partners (w.o. het Rijk en de andere decentrale overheden), krijgt de 

inzet van de gezamenlijke provincies bij de grote transities in de fysieke leefomgeving voor 

komende periode steeds meer vorm. Conform afspraak in het IPO-bestuur gebruiken we 

de bestuursvergaderingen de komende tijd blijvend om elkaar goed bij te praten hierover.  

 

Tijdens deze vergadering komen hierbij achtereenvolgens de drie grote transities in de 

fysieke leefomgeving en vervolgens de financiële en interbestuurlijke randvoorwaarden 

aan bod.  

 

Belangrijke thema’s die op dit moment spelen zijn in ieder geval:  

- Het traject rondom de ruimtelijke provinciale arrangementen.  

- De voortgang op het dossier landelijk gebied (stikstof).  

 Vergadering van het IPO-bestuur  

 Op 4 oktober 2022  

    

 

Conceptagenda 
 

 Betreft IPO-bestuur 

 Vergaderdatum  Dinsdag 4 oktober, 14.00 tot 16.30 uur  

 Locatie Seats2meet, LocHal, Tilburg (Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg) 

 Genodigden Voorzitter: J. Smit (ZH) 

− Leden: N. Vedelaar (Dr), F.Q. Gräper-Van Koolwijk (Gr), S.A.E. Poepjes (Fr), P. Drenth 

(Gld), Y.C. Van Hijum (Ov), J. Fackeldey (Fl), S. Otters (NB), E. Stigter (NH), J.N. Baljeu 

(ZH), H.P. van Essen (Ut), M.M. van Toorenburg (Li) en A.J. van der Maas (Zld) 

− Adviseurs:  A.Th.H. van Dijk (NH), A.P. Heidema (Ov), J.M.M. Polman (Zld) en A.W. Smit 

(Zld; voorzitter KPS) 
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Conceptagenda 

Vergadering van het IPO-bestuur 

Vergaderdatum en -tijd: Dinsdag 4 oktober, 14.00 tot 16.30 uur 

Locatie: Seats2meet, LocHal, Tilburg (Burgemeester Brokxlaan 1000, 

5041 SG Tilburg) 

- De voortgang op de strategische provinciefinanciën: de nieuwe 

financieringssystematiek en het financiële gat vanaf 2026.  

- De actieagenda versterken bestuur, die wordt opgesteld op initiatief van de minister 

van BZK.  

 

De ambtelijke analyse van de rijksbegrotingen volgt zoals gebruikelijk kort na Prinsjesdag. 

 

c. Inwerkingtreding omgevingswet 

 

Conform afspraak in het IPO-bestuur en de Kring van Provinciesecretarissen wordt een 

notitie nagezonden na het Bestuurlijk Overleg volkshuisvesting en ruimtelijke ordening op 

28 september. Bespreking van de notitie en standpuntbepaling over de datum van 

inwerkingtreding in de Colleges van GS en het IPO-bestuur op 4 oktober is noodzakelijk. In 

een Bestuurlijk Overleg op 5 oktober wordt het standpunt van alle partijen besproken en 

wordt besloten over het vervolg.  

 

d. Najaarsnota 2022 

 

Betreft het bespreken en vaststellen van de najaarsnota.  

3. Terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC’s, bestuurlijke overleggen e.d.  

 

a. Algemene Vergadering op 4 oktober 2022  

 

b. Urgente mededelingen uit de kopgroepen en bestuurlijke adviescommissies  

 

c. Terugblik bestuurlijke overleggen  

 

d. Actualiteiten werkgeverszaken  

 

Betreft de reguliere update op het gebied van werkgeverszaken. 

4. Rondvraag en sluiting  

 

 


